
3 

I.1) 
 
 
 
 

V skladu s 16. členom Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/17), vam v 
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem  
 
 

Imenovanje predstavnika Občine Gorje v Svet 
območne enote Zavoda za gozdove Slovenije 

 
 
 
 
 
 

Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Gorje imenuje v Svet območne enote Bled Zavoda za gozdove 
Slovenije, Klemena Zalokarja, stanujoč Finžgarjeva cesta 7, Bled. 

 
 
 
 

Župan Občine Gorje 
Peter Torkar 
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Obrazložitev 
 
Iz območne enote Bled, Zavoda za Gozdove smo prejeli dopis, s katerim pozivajo občino Gorje, 
da v začetku meseca decembra 2018, v svetu zavoda poteče mandat sedanjemu predstavniku 
in je na vrsti za imenovanje predstavnika Občina Gorje.    
 
Na poziv komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,  da je v času poziva prišel 
samo en predlog in sicer ga je podal Janez Kolenc, ki je predlagal Klemena Zalokarja, stanujoč 
Finžgarjeva 7 Bled, za predstavnika sveta zavoda občine Gorje za gozdove Enote Bled, za 
naslednje 4 letno mandatno obdobje. 
 
Ker drugih predlogov ni bilo, kandidat pa je ustrezal, komisija predlaga, da se za predstavnika 
občine Gorje, za navedeno obdobje v Svet imenuje Klemen Zalokar. 
 
Zapisnik komisije je v prilogi.  
 
 
Pripravil:  
Robert Plavčak, univ. dipl. prav, 
Višji svetovalec I 



 

 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 
Številka: 340-0001/2018-3 
Datum: 16.10.2018 

ZAPISNIK 
 
15. seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, ki je bila v ponedeljek, 

dne 15.10.2018 ob 15.00 uri, v sejni sobi Občine Gorje 
 
Prisotni: Janez Kolenc, Borut Kunstelj, Ivan Ratek 
Odsotna: Ivan Ratek, Branko Banko 
Ostali prisotni: Robert Plavčak, občinska uprava 
 
V uvodu je predsednik naprej vse lepo pozdravil in ugotovil sklepčnost ter za sejo predlagal 
naslednji  
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje 
2. Obravnava prispelih predlogov za člana sveta Zavoda za gozdove, Enota Bled  
3. Predlogi in pobude  
 

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
AD1) 
Zapisnik 14. redne seje komisije je bil soglasno sprejet. 
 
AD2) 
Predsednik je člane komisije seznanil, da je v času poziva na komisijo prišel samo en predlog 
in sicer ga je podal Janez Kolenc, ki je predlagal Klemena Zalokarja, stanujoč Finžgarjeva 7 
Bled, za predstavnika sveta zavoda občine Gorje za gozdove Enote Bled. 
 
V razpravi so se člani komisije strinjali s predlogom  in sprejeli naslednji  
 

SKLEP: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, predlaga občinskemu 
svetu, da se v svet Zavoda za gozdove, Enota Bled, kot predstavnika občine Gorje, 
imenuje Klemen Zalokar, stanujoč Finžgarjeva 7, Bled.   

 
Glasovanje: 3 ZA 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
AD3) 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
Seja komisije je bila zaključena ob 15.15. 
 
Zapisal:          Predsednik: 
Robert Plavčak, tajnik komisije       Janez Kolenc, l.r. 


